
 

CONCERTS DEL 7 AL 14 D’ABRIL DE 2011 
 

Dijous 7 d’abril 

Andrea Marzi 

Harlem Jazz Club. 20 h. 8 € (anticipada) /10 € (taquilla) 

 

La renovació de la cançó italiana aporta noms com el del bolonyès 

Andrea Marzi, una veu emergents del teatro-canzone. Serà la 

primera vegada que aquest cantautor de la regió de Bolonya 

trepitja un escenari al nostre país. L’originalitat de les 

composicions i el lirisme de les lletres l’han convertit en un dels 

revulsius de la cançó italiana des dels anys vuitanta. Actuarà en 

companyia del seu guitarrista Fausto Mesolella. 

En paraules seves, “jo no sóc un músic, un cantant, un intèrpret, 

un autor de cançons, de poesia, de teatre, de novel�la, un director 

artístic…, sóc una mica de cada cosa, una fusió de totes elles, 

potser perquè totes són la mateixa cosa”. 

  

PRESENTACIÓ DEL CONCERT ANDREA MARZI e l'amico del sud: FRA TUTTO E NIENTE 

Presentació per primera vegada a Barcelona i a l’Estat Espanyol 

d’Andrea Marzi,  cantautor i problablement l’artista més complet i 

interessant dels sorgits a Itàlia en les darreres dues dècades. 

La originalitat a l’hora de composar, el lirisme a l’hora d’escriure, la 

sorprenent força a l’escenari en interpretar les cançons, la 

diversificació de la seva obra en el camp de la cançó, la poesia, el 

teatre i la música popular italiana. Tot plegat fa que els seus 

concerts tinguin un segell molt personal que el fa sobresortir de la 

resta de companys de generació. Andrea no s’assembla a ningú. I 

alhora es fa còmplice immediat del qui l’escolta. Acompanyat del 

reconegudíssim Fausto Mesolella, celebrat guitarra del famós grup 

Avion Travel. La comunió entre tots dos és electritzant. 

  

TRAJECTÒRIA  
 

Andrea Marzi escriu cançons i fa concerts des de la dècada dels 

80. Després d’anys de col.laborar amb artistes de la zona de 

Bolonya com el Cuarteto Báltico, guanya el Premio Recanati el 



1992 per Marziani a Napoli, escrita amb Giovanni Gotti. Allà coneix 

i fa amistat amb el grup Avion Travel, avui un dels referents 

italians de la música popular italiana.  

L’any 1999 publica el CD Il Metereologo. L’any 2000 realitza per a 

Quid Edizioni La Canzone Cucinata, un àlbum amb 10 cançons 

originals i 10 il.lustracions de Michele Ferri. L’any 2004 edita el seu 

primer llibre de poesia: Amor y el resto del mundo (Cesare Blanc 

Editore). L’impacte i la bona acollida representen un abans i un 

desprès en la trajectòria del seu autor, que a partir d’aquell 

moment es mourà sempre a cavall entre la cançó i la literatura. 

Aquí comença la seva col.laboració amb Cristina Monti i la 

composició de temes per a teatre. Amb ella estrena el 2005 Addio, 

mia bella, addio; preludi del documental Le Golose (2007) 

estrenada amb una molt bona  acollida al Grinzane Festival. 

El 2006 realitza amb Mauro Santini i Michele Ferri la vídeo-poesia 

La bici di Marco i l’any següent guanya el Premi de Poesia 

Astrolabio amb Esiti di un infarto sentimentale (Editrice Zona) , un 

CD-llibre amb poesies de Marzi il.lustrades per Michele Ferri y nou 

cançons realitzades en col.laboració amb Fausto Mesolella, 

guitarrista d’ Avion Travel. 

El 2007 produeix i dirigeix amb Luca Marzi el documental Una 

strana estrage sobre la matança nazi de Fragueto. 

L’any 2009 escriu, produeix i interpreta A sud di cosa amb la 

participació un cop més de Fausto Mesolella i de Pasquale Ziccardi, 

baixista de la Nuova Compagnia di Canto Popolare. 

El 2010 escriu i interpreta dos nous espectacles: Il canto del porco 

i Lavorare, ieri una fatica oggi un lusso. 

  

DISCOGRAFIA Alguns discs imprescindibles: 
Esiti de un infarto sentimentale (2004) 
La canzone cucinata (2000) 
Il metereologo (1999) 

  

REPERTORI Andrea Marzi cantarà, entre d’altres, els següents títols: 

Fra tutto e niente (Andrea Marzi)  
Cose turche  (Andrea Marzi)) 
Finalmente fiori (Andrea Marzi) 
Marziani a Napoli (Andrea Marzi) 
O’Canario (Andrea Marzi) 
Canzone (Don Backy) 
L’attesa degli amanti (Andrea Marzi) 

  

MÉS INFORMACIÓ www.andreamarzi.it 



 
 

Dijous 7 d’abril 

Rafa Xambó                          

Harlem Jazz Club. 20 h. 8 € (anticipada) /10 € (taquilla) SECCIÓ OFICIAL 
 

 

El sociòleg i escriptor valencià Rafa Xambó segueix explorant el 

seu vessant musical amb el darrer disc Andanes (Picap, 2010). 

Una vegada reenganxat al territori de la cançó, on es va iniciar als 

anys setanta, Rafa Xambó ha anat ampliant una interessant 

discografia que va començar el 2002 i que ara segueix amb el disc 

Andanes, que ha rebut el Premi Ovidi Montllor 2010 en la categoria 

de cançó d’autor. Un viatge musical físic i íntim. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

ANDANES 

La poeta Isabel Garcia Canet ha escrit: “Com un explorador-

col�leccionista, l’home apassionat desenterra desficis i conviu amb 

ells, cimeja els icebergs de la nostàlgia i sap que la metamorfosi 

del fred d’abans al goig de l’ara, és la llum que li ha ofert el camí 

per tal d’arribar al cor del préssec, al punt de fuga que fa 

d’Andanes la llinda i la boga, la cruïlla fèrtil del trànsit físic i 

espiritual més viu on poder escandir si cal amb ziga-zaga la vida.”  

El concert presenta les cançons composades a Glasgow, ciutat on 

l’artista va fer una llarga estada. Cançons intimistes que recreen la 

solitud i l’enyor dels paisatges i les persones estimades. 

  

FITXA ARTÍSTICA Rafa Xambó: guitarra i veu 

Albert Ortega: guitarra acústica, guitarra dotze cordes i mandolina 

  

TRAJECTÒRIA Rafa Xambó va nàixer a Algemesí (Ribera Alta). En la dècada dels 

70 va participar activament en el moviment de la Nova Cançó. 

Amb un repertori de cançons pròpies marcadament reivindicatives, 

així com poemes musicats de Miquel Martí i Pol, Feliu Formosa i 

Guillem d’Ekak, va actuar per pobles i ciutats del País Valencià i 

Catalunya. Al 1974 va guanyar el Primer Premi del Festival de 

Noves Veus (Sabadell). Al 1992 va coproduir el disc Ciutat 

Magnètica (Picap), segon disc en català de Bustamante, on Xambó 

interpretava una versió d’un tema de Lou Reed i col�laborava en 

altres cançons com a lletrista. Després de dècades de silenci 

musical, va tornar amb un repertori nou, i acompanyat per La 



Fusteria (Àlvar Carpi, Josep Maravilla i Bernat Pellicer), amb qui 

aconseguia moments d’intensa bellesa en les cançons més 

intimistes, igual que executaven els ritmes brasilers o rockers en 

els temes més moguts, alegres, festius o de crítica àcida. A l’estiu 

del 2002 donaren a conèixer el seu primer disc, 7 acústics, que va 

ser triat per la crítica com un dels millors discos de cançó d’autor 

de l’any 2002, i va quedar quart en la selecció de la revista 

Enderrock. L’any 2003 va publicar Dies oberts. 

Amb el tercer disc, Cançons de la memòria trista, Xambó va rebre 

el Premi Ovidi al millor disc de cançó d'autor l'any 2007. El seu nou 

CD, Andanes, ha rebut el Premi Ovidi 2010 al millor disc de cançó 

d’autor, i el tema A Glasgow ha rebut el premi a la millor lletra.  

A més del seu treball musical, Rafa Xambó exerceix de sociòleg a 

la Universitat de València, participa activament en els moviments 

socials que al País Valencià treballen pel redreçament social, 

cultural i nacional. Intervé en els debats públics a través de les 

seves col�laboracions en la premsa diària i dels llibres d’assaig i les 

obres literàries que publica. Els crítics destaquen, a més de la seva 

solidesa musical i interpretativa, la qualitat poètica de les seves 

lletres, de vegades iròniques i caùstiques, altres colpidores i 

carregades de lirisme. Les seves cançons són una cruïlla entre la 

tradició de la Nova Cançó, els singer song writer anglosaxons i el 

soul, el blues i les músiques d’arrel, amb una dicció que reflexa la 

influència subtil del cant flamenc que va mamar del seu pare. 

  

DISCOGRAFIA Andanes (Picap, 2010). Premi Ovidi al millor disc de cançó d’autor i 
premi a la millor lletra per A Glasgow. 
Cançons de la memòria trista (Picap, 2006). Premi Ovidi al millor 
disc de cançó d’autor. 
Dies Oberts (Cambra Records, 2003) 
7 acústics (PM Produccions, 2002) 

  

REPERTORI A Glasgow (R. Xambó) 
Vestit de neu (R. Xambó) 
Ancorada (Isabel Garcia Canet / R. Xambó) 
L’home a l’andana (R. Xambó) 
L’estrangera (R. Xambó) 
L’eco del somni (Manel Rodríguez-Castelló / R. Xambó) 
Aiguacels (R. Xambó) 
Assassins del sud (R. Xambó / Albert Ortega) 
El riu dels ulls (Isabel Garcia Canet / R. Xambó) 
Cap a casa (R. Xambó) 
... i algunes dels discos anteriors. 

  

MÉS INFORMACIÓ www.rafaxambo.com 



 

Dijous 7 d’abril 

Yhosvany Palma 

Luz de Gas. 21:30 h. 15 € (anticipada) /18 € (taquilla) SECCIÓ OFICIAL 

 

 

Fill d’una família de trobadors cubans de la ciutat de Trinidad, 

Yhosvany Palma ha continuat la tradició de la trova. Aviso de vida 

és el títol del disc en què està treballant aquest cantautor cubà, 

amb la voluntat decidida d’estrenar el seu repertori en aquest 

concert de BARNASANTS. Instal�lat a Madrid des de final dels anys 

noranta, el cantautor Yhosvany Palma és un dels novíssims trovers 

cubans a la diàspora. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

AVISO DE VIDA 

El cantautor cubà afincat a Madrid des dels anys 90 presenta al 

festival Barnasants les cançons que componen el seu darrer treball 

discogràfic, Aviso de vida. Són 12 cançons es mouen entre llums i 

penombres i que ens fan reflexionar en aquesta època d’amor 

contra poder i cançons contra murs. 

  

FITXA ARTÍSTICA Yhosvany Palma: veu i guitarra 
Jorge Bombero: piano 
Paco Dicenta: baix 
Roi Adrio: bateria 
Sarunas Supelis: saxòfons 
Diego Pacheco: guitarra elèctrica 
Cuchus Pimentel: guitarra flamenca 
Carlos Lage: guitarra i veu 

  

TRAJECTÒRIA Descendent d'una coneguda família de trobadors de Trinidad 

(Cuba), i nascut el 1972, s’endinsa en el món de la música l’any 

1985, sota l’assessoria del cantautor cubà Vicente Feliú, a 

l'Havana. Des de l'any 1990 ha realitzat concerts i presentacions 

en gairebé tots els escenaris rellevants del seu país i ha compartit 

escenari amb artistes com Silvio Rodríguez, Lázaro García, Daniel 

Viglietti, Santiago Feliú, Alejandro Filio, Vicente Feliú, Pablo 

Milanés i Raúl Torres, entre d’altres. 

Va fundar, al costat de Vicente Feliú, un nou espai per a la Trova a 

la Biblioteca Nacional de l'Havana, promovent les joves 

generacions de trobadors.  

Arriba a Madrid l'any 1999 i els seus recitals comencen a ser 



habituals en els cafè-concert i en les sales dedicades a la cançó 

d'autor. Comença a actuar en molts racons de la geografia 

espanyola i en altres ciutats d'Europa.  

L'any 2001 guanya el certamen "¿I tu qué tocas?" a Getafe, 

Madrid, cosa que li ofereix la possibilitat de gravar un disc al costat 

d'altres grups de la localitat.  

El març de 2002 el cantant Raphael inclou la seva cançó El amor 

va conmigo al seu disc De vuelta. 

En aquest mateix any, el tema Hijos de la Fortuna, interpretat a 

duo amb la cantautora Inma Serrano, va ser inclòs en el disc Sin 

tu corazón no somos nada, patrocinat per Médicos del Mundo i que 

va comptar també amb la col.laboració d'altres artistes com Javier 

Rubial, Jorge Drexler, Ismael Serrano i Pablo Carbonell. 

El gener de 2005, i al costat de Luís Eduardo Aute, Yhosvany fa la 

presentació a Madrid del llibre Biografía de la Trova, de l'escriptor 

català Luis Fernández Zaurín. 

A l'agost de 2006 viatja a Cuba per gravar als estudis Abdala de la 

ciutat de l'Havana el seu disc Hijos de la Fortuna sota la direcció 

artística de Vicente Feliú i la col.laboració de Lázaro García, 

Santiago Feliú i Carlos Lage, entre d'altres. 

A l'agost de 2007 es fa amb el primer premi de la II Mostra de 

Cançó d'Autor "Utopia Són", amb la seva cançó Irse, interpretada 

en gallec. L’any següent participa al Festival Barnasants, 

presentant el seu primer treball en solitari. 

Durant l'any 2009 fa una gira de promoció de Hijos de la Fortuna i 

comença a preparar el seu segon treball discogràfic, Aviso de vida. 

Al setembre de 2010 acaba la gravació d'aquest nou treball 

compost per 12 cançons amb arranjaments del pianista cubà Jorge 

González i les col.laboracions de músics cubans i gallecs.  

  

DISCOGRAFIA Aviso de vida (2010) 
Hijos de la Fortuna (2008)  

  

REPERTORI Excesos, El deshollinado, Matices, La absurda gana de no ser, Fue 
tal vez, Epigrama, Luz, Contra muros, A luz de vela, Volviéndonos 
canción, Aviso de vida, Irse.                                                         

  

MÉS INFORMACIÓ www.yhosvanypalma.com 
www.myspace.com/yhosvanypalma 

  



 

Divendres 8 d’abril 

María Inés Ochoa 

Auditori Josep Carreras (Vila-Seca). 21 h. 20 € 

 

 

Torna a BARNASANTS la veu revelació de la cançó mexicana. un 

concert que s’enregistrarà per al segell del festival. Tot i la seva 

joventut, l’extraordinària María Inés Ochoa ha compartit escenari 

amb l’enyorada Mercedes Sosa i els no menys històrics Silvio 

Rodríguez, Pablo Milanés i Daniel Viglietti. La seva poderosa veu i 

la manera d’encarar la tradició musical la fan mereixedora d’una 

atenció exclusiva. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

MARIA INÉS OCHOA Y MANUEL GUARNEROS: 
HISTORIAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
 
Amb aquest, seran tres els cops que María Inés Ochoa ha estat 

convidada al Barnasants. En aquesta ocasió, el motiu és especial: 

l’excepcional concert que va estrenar en l’edició de l’any passat 

serà enregistrat en directe i formarà part de la Col�lecció 

Barnasants. I tot plegat succeïrà en un marc inigualable, 

l’Auditori Josep Carreras de Vila-Seca. 

  

FITXA ARTÍSTICA María Inés Ochoa: veu 

Manuel Guarneros: guitarra 

Ramon Sánchez: baix, saxo i flauta travessera 

Francesc Tomàs Aymerich: baix i violí 

  

TRAJECTÒRIA María Inés Ochoa va nèixer l´any 1983 a San Lorenzo Acopilco, 

Mèxic D.F. Creix en un àmbit de creadors i artistes gràcies als seus 

pares, el cinematografista Jorge Amézquita i la cantant mexicana 

Amparo Ochoa, a qui acompanya en totes les seves activitats des 

de ben petita, cosa que fa que de seguida domini els escenaris, 

començant des d’aleshores a cantar i actuar. Va estudiar ballet 

durant 6 anys de ballet, però va destacar la seva aptitud pel cant. 

La seva primera presentació en públic va ser als 14 anys a 

Culiacán i Sinaloa. Va participar en en diversos concursos de cançó 

juvenil. Ha cantat  en prestigiosos festivals i diferents escenaris de 

Mèxic, Xile, Cuba, El Salvador, Hondures, Espanya i Portugal, la 

qual cosa li ha permès coincidir, col.laborar i relacionar-se amb 



artistes de renom internacional: Oscar Chavés, Marcial Alejandro, 

Tehua, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú y Cesaria 

Evora, en són alguns exemples. 

María Inés Ochoa va començar a obrir-se pas com a cantant l’any 

2001, quan s’instal�la a Mèxic DF. D’aleshores ençà, i sota les 

difícils circumstàncies en què es troben els artistes independents, 

ha demostrat constància, disciplina i entrega a la cultura 

tradicional mexicana.  

Ha estat convidada a programes de ràdio i televisió, i de fet ha 

participat en diferents produccions. Destaca el documental produït 

per la televisió japonesa NHK, enregistrat a Xile, Mèxic i Argentina, 

on canta, al costat de Mercedes Sosa, el tema Gracias a la vida. 

  

DISCOGRAFIA El rostro de mi pueblo (Voces con libertat, 2008, Santiago de 
Chile) 
Identidades (Pentagrama, 2006, México D.F.) 

  

REPERTORI María Inés Ochoa cantarà, entre d’altres, els següents temes:  
La borrachita (Tata Nacho) 
30-30 (Oscar Chávez) 
La Adelita (Dominio Público) 
Juan sin tierra (Jorge Saldaña) 
El abuelo (Mario Lopez) 
Las coplas de la Adelita (Chabuca Granda) 
Lamento por voz (Oscar Chavez) 
Quien tiene la voz (Gabino Palomares) 
Somos nosotros (Rali Barrinuevo) 

  

ALTRES “Estoy seguro que Amparo Ochoa, nuestra Amaparito, se sentirá 

feliz de escuchar una voz como la de María Inés. Seguramente 

que no cabrías en ti... dirías; ‘de tal palo tal astilla’... ‘hija de tigre: 

tigrilla’. La María Inés es bella, no sólo por su canto, sino por su 

actitud frente a la vida, esta vida que continuamos tratando de 

mejorar como cuando tú estabas. 

Tu María Inés, tu niña; tiene magia, tiene duende, canta y sueña 

para que sigamos gozando de la buena música y para alentar 

nuestras esperanzas. Brindamos contigo por éste, su primer disco, 

y por el nacimiento de una gran cantora.” 

                                                           Modesto López 
México, 2006    

  

MÉS INFORMACIÓ www.mariainesochoa.com 

 
 



 

Dissabte 9 d’abril 

Ester Formosa, Elena Ledda i Andrea Marzi canten Marisa Sannia 

Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 21 € 

 

 

El trio Ester Formosa, Elena Ledda i Andrea Marzi s’uneixen dalt de 

l’escenari per cantar el repertori de Marisa Sannia (1947-2008), 

una de les figures més populars, reconegudes i valorades de la 

cançó en llengua sarda. Aquest acte d’homenatge que acull l’edició 

d’aquest any de BARNASANTS parteix d’una iniciativa impulsada 

per la intèrpret catalana Ester Formosa. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

DE LA BANDA DE PONENT 
HI HA UNA TERRA LUNA LUNA 
ES LA NOSTRA CATALUGNA 
CATALUGNA BELLA Y FORT 

MARISA SANNIA 

 

Preparàvem un concert  les dues juntes al Temporada Alta de 

Girona del 2007, quan vaig saber que la Marisa estava malalta. A 

mi em fascinaven les seves cançons, i, entusiasmada, vaig 

enregistrar amb en Maurici Villavecchia dos temes seus en el disc 

Època (2003). Així va ser com ens vam conèixer. Va ser una 

relació molt, molt curta, fugaç. Però jo sentia que l’afecte era 

mutuu i que estava molt il�lusionada a venir a cantar amb mi a 

Catalunya. Malauradament no va poguer ser doncs la malaltia se 

l’endugué uns díes abans del concert. 

Després vaig agrair molt que en Marco Piras -el seu director 

musical- i els músics que l’acompanyaven habitualment, em 

convidessin als homenatges que, al costat d’altres cantants 

italians, li feren a Nuoro i a Ulassaï, a l’illa de Sardenya. 

I avui ens trobem de nou aquí, amb els seus i els meus músics, 

l’Elena i l’Andrea, per a retre-li homenatge, presentar-vos-la i 

cantar les seves cançons, reivindicant la seva obra a l’altra riba de 

la mediterrania. 

ESTER FORMOSA 

  

FITXA ARTÍSITICA Ester Formosa: veu 

Elena Ledda: veu 

Andrea Marzi: veu i guitarra 



Fausto Mesolella: guitarra 

Marco Piras: piano 

Maurici Villavecchia: piano i acordió 

Horacio Fumero: contrabaix 

Matthew Simon: trompeta 

  

BIOGRAFIA  
MARISA SANNIA 

Marisa Sannia (Iglesias, Sardenya, Itàlia, 1947 - Cagliari, 

Sardenya, Itàlia, 2008) fou una cantant italiana reconeguda als 

seus inicis, la dècada dels seixanta, per alguns éxits de 

l’anomenada música lleugera. Va ser cantautora i actriu.  

Marisa Sannia inicià la carrera artística musical guanyant un 

concurs per noves veus gràcies al qual signà un contracte 

discográfic amb Fonit Cetra. Participà en el programa de televisió 

Scala reale y Settevoci cantant cançons escrites por Sergio Endrigo 

que l’apadrinà i alhora li va produïr el seu disc Tutto o Niente. 

Desprès d’alguns éxits discrets i de participar al Festivalbar de 

1967, Marisa Sannia conegué la veritable popularitat a Itàlia, al 

1968, quan quedà segona al Festival de Sanremo amb Casa bianca 

escrita per Don Backy y cantada a dúo amb Ornella Vanoni. 

Després del gran éxito de Sanremo, Marisa Sannia publicà el seu 

primer disc.  

Sannia va treballar al cinema i va participar en manifestacions 

musicals com Canzonissima, el Festival Internazionale di Musica 

Leggera di Venecia, Una Canzone per l'Europa a Suïssa i altra 

vegada a Sanremo el 1970 y el 1971. La primera meitat de la 

dècada dels setanta es dedicà al teatre, i al 1973 publicà un disc 

amb cançons de pel.lícules de Walt Disney titulat Marisa nel paese 

delle meraviglie. El 1976 publicà el seu primer disc com a 

cantautora, La pasta scotta. 

A l’inici dels anys vuitanta Marisa Sannia va aparèixer a la sèrie 

televisiva George Sand, i  a la pel.lícula de Pupi Avati Aiutami a 

sognare. El 1984 torna al Festival de Sanremo amb Amore amore. 

Després desapareix durant molts anys dels escenaris. 

Al 1993 torna amb un disc en llengua sarda en què posa música 

als versos d’Antioco Casula, poeta sard, sota el títol Sa ohe de su 

entu e de su mare. Després, Marisa Sannia torna al teatre amb 

Giorgio Albertazzi a Le memorie di Adriano - Ritratto di una voce, 

el 1995. El 1997 s’edita el seu disc Melagranàda en col.laboració 



amb l’escriptor Francesco Masala.  

El 2003 edita el tercer enregistrament en idioma sard, Nanas e 

Janas, amb lletra i música inédites escrites per ella mateixa. 

Aquesta recerca poètica i musical es presentà en diversos recitals i 

festivals. 

L’amor per la poesia i l’aprofundiment en les seves arrels 

lingüístiques sardes la porten a principis dels anys noranta a 

apropar-se a poetes sards com Antioco Casula, Francesco Masala i 

Antonio Canu, tots presents en treballs seus.  

L’octubre de 2001 participa en el tribut a Sergio Endrigo en l’àmbit 

del Premio Tenco i, com a autora, guanya el Festival de la cançó 

d’autor per a nens.  

La cantautora sarda dedicà els darrers anys de la seva vida a  

l’estudi de l’obra de Federico García Lorca, treball que va donar 

com a resultat un conjunt de cançons musicades, interpretades en 

la llengua original del poeta, que es convertirà en el seu testament 

artístic i que es presenta en directe l’estiu de 2007 al Malborghetto 

Roma Festival. 

Marisa Sannia va col.laborar amb una llarga llista d’artistes i 

algunes de les seves composicions han estat interpretades i 

adaptades al català per la també cantant i actriu Ester Formosa, 

amb qui el 2007 preparava un espectacle conjunt, amb el títol Ria' 

Ria' Ester Formosa & Marisa Sannia caminen pel fons de la mar 

que mai es va arribar a estrenar, encara que estava programada el 

Festival Temporada Alta de Girona. A causa d’una imprevista 

malaltia, Marisa Sannia mor a Cagliari el 14 d’abril de 2008. 

  

DISCOGRAFIA Marisa Sannia  (Fonit Cetra, 1968) 
Marisa Sannia canta Sergio Endrigo e le sue Manzoni (CGD, 1970) 
Marisa nel paese delle meraviglie (EMI, 1973) 
La pasta scotta (CBS, 1976) 
Sa ohe de su entu e de su mare (Tekno Record, 1993) 
Melagranàda (Nar, 1997) 
Nanas e janas (Nar, 2003) 
Rosa de papel (2008) 

  

REPERTORI En el concert d’homenatge a Marisa Sannia s’hi interpretaran, 
entre d’altres, els següents títols de la seva discografia: 
Melagranda Ruja, Ria’ Ria’, Su piscadore a fura, Verlaine, Canción 
china en Europa i El niño mudo. 

  

MÉS INFORMACIÓ www.sannia.it 



 

Dissabte 9 d’abril 

Música de telers (VerdCel, Arthur Caravan, Batà, Hugo Mas, Pelandruska, We Are Not Brothers) 
Nau Ivanow. 21 h. 10 € 

 

 

Alcoi és una ciutat amb tradició industrial i revolucionària, i amb 

un ric bagatge cultural i artístic. Prenent com a referència aquesta 

ferma tradició cultural, i sense deixar de banda una identitat 

marcada per la indústria i el sentiment de col�lectivitat, els darrers 

anys, paral�lelament a la desaparició d’una indústria tèxtil que ha 

marcat la vida a la ciutat, assistim a l’aparició d’una nova 

generació de creadors que, des d’Alcoi, conreen una important 

activitat creativa, en una mena de revolució cultural postindustrial. 

Grups i solistes que assoleixen una contrastada qualitat creativa, la 

qual es tradueix en premis, mencions, excel�lents crítiques, i 

concerts arreu dels territoris de la nostra parla. Ara, sis d’aquestes 

propostes es reuneixen per enregistrar un disc i presentar un 

espectacle amb el bo i millor de la música actual feta a Alcoi. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

Música de telers recupera el segon vers de la cançó d’Ovidi 

Montllor El meu poble Alcoi, per explicar que malgrat el canvi de 

segle, el canvi de model productiu, els canvis socials que es donen 

a tot arreu i també a Alcoi, hi ha qui sap agafar el millor de la 

tradició musical i cultural de la ciutat, i projectar-ho cap al futur i 

cap a altres terres. VerdCel, Arthur Caravan, Batà, Hugo Mas, 

Pelandruska i We Are Not Brothers basteixen un espectacle en 

el qual presenten les seves propostes, sis maneres d’entendre la 

música des d’estils que conreen la cançó d’autor, el pop, l’indie-

rock, el folk i la música electrònica. 

  

TRAJECTÒRIA Música de telers és un projecte conjunt de sis grups musicals 

alcoians. Consisteix en l’edició d’un disc recopilatori amb cançons 

de grups que són i es desenvolupen professionalment a Alcoi, i que 

tenen com a vehicle d’expressió el català. El disc serà distribuït 

amb la revista més important de música en la nostra llengua, 

Enderrock, i serà presentat a Barcelona, Alcoi, Alacant i València, 

entre d’altres ciutats dels Països Catalans. 

DISCOGRAFIA Música de telers (2011, Més de Mil) 

MÉS INFORMACIÓ www.musicadetelers.net 

 



 

Diumenge 10 d’abril 

Tal com raja/A palo seco: Homenatge a José Antonio Labordeta 
Atrium Viladecans. 19 h. 15 € 

 

 

Al llarg dels darrers quinze anys el seu nom havia estat un dels 

assidus en els cartells del festival BARNASANTS, i, com no podia 

ser d’una altra manera, l’esdeveniment més important dedicat a la 

cançó d’autor que se celebra a aquesta banda dels Pirineus vol 

seguir comptant amb la seva presència. El concert homenatge es 

farà el 10 d’abril a la sala Atrium de Viladecans. I serà precisament 

en aquesta sala i en aquesta data perquè el 10 d’abril de 2010  

estava prevista l’actuació de Labordeta, un recital que la seva 

malaltia va impedir. Aquest tribut serà el primer que se li fa des 

que va morir, al setembre de 2010. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

TAL COM RAJA / A PALO SECO  

El concert en homenatge a un dels indiscutibles exponents de la 

cançó d’autor espanyola serà també un tribut a la veritable 

essència de BARNASANTS, amb la paraula com a element principal 

i columna vertebral de la cançó d’autor. Hi participaran alguns dels 

cantautors que han participat en edicions anteriors del Festival i 

que van trobar en Labordeta un mestre i també un amic. Es tracta, 

en concret, de Joaquín Carbonell, Ángel Petisme, Gabriel Sopeña, 

María José Hernández i Eduardo Paz (La Bullonera). Actuaran sols, 

amb guitarra i la seva veu, i després tots junts compartiran 

escenari interpretant cançons de José Antonio Labordeta. 

  

BIOGRAFIA  
JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Nascut a Saragossa l’any 1935, va ser escriptor, cantautor, 

professor, polític i diputat al Congrés per la Chunta Aragonesista.  

Va cursar els seus estudis primaris al Col.legi Alemany de 

Saragossa i a l'escola familiar, es va matricular en dret i finalment 

es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat de 

Saragossa, que el va nomenar el 2010 Doctor Honoris Causa. El 

1964 va aprovar les oposicions com a professor de Geografia, 

Història i Art i va ser destinat a Terol, ciutat on va residir sis anys. 

Va impartir classe a Joaquín Carbonell, Federico Jiménez Losantos, 

Federico Trillo i Manuel Pizarro. 

Va tornar a Saragossa al 1970, on va seguir impartint la docència, 



i l’any 1972 va fundar, juntament amb Eloy Fernández Clemente, 

la revista cultural Andalán. 

El 1976 va participar en la creació del Partit Socialista d'Aragó i 

més tard es va presentar al Senat per Esquerra Unida. Ja com a 

membre de Chunta Aragonesista (CHA), va ser elegit diputat per 

Saragossa el 2000, i va ser el representant d'aquest partit al 

Congrés dels Diputats del 2000 al 2008. Va ser afiliat del sindicat 

Comissions Obreres des de 1977. 

Afèrrim defensor del No a la guerra i contrari al transvasament de 

l'Ebre, sempre va ser la nota discordant a l’hemicicle.  

Va morir en la matinada del 19 de setembre de 2010 a l'Hospital 

Miguel Servet de Saragossa, a l'edat de 75 anys, a causa d'un 

càncer de pròstata que li va ser diagnosticat l'any 2006, i que el va 

obligar a romandre a casa els últims mesos de la seva vida. 

L'últim acte públic que va protagonitzar va ser el setembre de 

2010, poc abans de morir, quan la ministra de Defensa, Carme 

Chacón, i el d’Educació, Ángel Gabilondo, li van lliurar a casa seva 

la Gran Creu de l'Ordre d'Alfons X el Savi, un reconeixement a la 

seva saviesa, passió, conviccions i la defensa de la llibertat i el 

poble, motius pels quals també li van atorgar la medalla al Treball. 

En el camp musical se’l considera un dels principals referents de la 

cançó d’autor espanyola. Va començar la seva carrera en aquest 

àmbit cap al 1968, quan va publicar el seu primer àlbum, Andros 

II. En les seves cançons parla de la seva terra sempre amb un to 

melancònic que, tal com reconeixia ell mateix, el caracteritzava. 

Entre els seus temes més coneguts i destacables hi ha Canto a la 

libertad, Aragón, Somos i Banderas rotas.  

  

DISCOGRAFIA Vayatrés (2009) 
Con la voz a cuestas (2001) 
Labordeta, nueva visión (1999) 
Paisajes (1997) 
Recuento (1995) 
Canciones de amor (1993) 
Tú, yo y los demás (1991) 
Trilce (1989) 
Qué vamos a hacer (1987) 
Aguantando el temporal (1985) 
Qué queda de ti, qué queda de mí (1984) 
Las cuatro estaciones (1981) 
Cantata para un país (1979) 
Que no amanece por nada (1978) 
Cantes de la tierra adentro (1976) 
Tiempo de espera (1975) 
Andros II (1968) 



 

Dijous 14 d’abril 

Joan Amèric 
L’Auditori. 21.30 h. 15 € 

 

 

Entre les veus que van aportar nous aires al gènere de la cançó 

durant la dècada dels noranta, la de Joan Amèric va irrompre amb 

una força molt especial. Nascut a Alzira, es va convertir en un 

revulsiu sorgit del País Valencià i és considerat per molts l'autor 

més significatiu de la seva generació, i una de les millors veus i 

inspiracions aparegudes en els 80 en català. És admirador de Silvio 

Rodríguez i Lluís Llach, cosa que queda reflectida en la seva 

música. Lletres carregades de compromís social, melodies sòlides i 

belles, una visió de l'amor i el desamor poètica i lúcida, el 

compromís amb els Països Catalans i l’exigència musical, són els 

trets distintius de l’obra d’aquest reconegut cantautor. 

  

PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT 

JOAN AMÈRIC EN CONCERT 

En aquest concert, que representa una bona oportunitat per al 

públic de compartir l'alè poètic i sensible de la seva música, el 

cantautor reinterpretarà una selecció de la seva obra coneguda 

fins ara i presentarà algunes composicions noves. L'actuació, que 

servirà per posar el punt i final a l’edició d’enguany de 

BARNASANTS, s’enregistrarà en directe per a la col�lecció del 

Festival, convertint-se, a la vegada, en el primer disc en 

directe del d’Alzira. Alguns músics amics d’Amèric (Eduard 

Iniesta, Nacho Lesko, Borja Penalva, Rafa Martín, Miguel A. Vera i 

Eloi López) acompanyaran el cantautor en diferents moments de 

l’espectacle per interpretar versions expressament concebudes per 

a aquesta ocasió. 

  

FITXA ARTÍSTICA Joan Amèric: veu i guitarra 
Nacho Lesko: piano acústic 
Eduard Iniesta: mandola i arxillaüt 
Borja Penalva: guitarra acústica 
Rafa Martín: baix elèctric 
Miguel A. Vera: piano acústic 
Eloi López: bateria i percussió 

  

TRAJECTÒRIA Joan Amèric va néixer el 19 de març de 1964 a Alzira (Ribera 

Alta, País Valencià). Comença la seva trajectòria professional en 



els primers anys de la dècada dels 80, com a integrant del grup 

Califat. Un cop dissolta aquesta formació, Amèric inicia la seva 

carrera en solitari actuant en diversos escenaris de València i obté 

alguns premis com els que rep entre 1982 i 1987 en l'apartat de 

cançó a Salitja, Faura, Borriana i Elda. L'any 1988 també rep el 

premi Èxits d'or per la seva cançó Papallones del verd.  

Durant aquests anys obre els concerts que Lluís Llach i Maria del 

Mar Bonet ofereixen a València adquirint així una àmplia 

experiència en els escenaris i una gran popularitat. És precisament 

de la mà de Lluís Llach que grava i edita el seu primer LP, Tornar a 

l'aigua (CBS, 1989). Amèric va presentar aquest treball a 

Barcelona i a la resta de Catalunya, i va destacar el recital 

multitudinari al Palau dels Esports de Barcelona: "La insubmisió en 

concert". Entre 1990 i1991 fa una gira per tot el país (incloent 

concerts als festivals Cançons de la Mediterrània de Palma de 

Mallorca i al Grec de Barcelona).  

L'any 1992 Amèric es reafirma amb el seu segon disc, Escala de 

colors (Picap), gràcies al qual rep el premi Èxits d’Or. I tres anys 

més tard veu la llum el seu tercer disc, Ànima, diari de les hores 

blaves (Picap). El cantautor valencià participa, amb un rotund èxit, 

al cicle de Cançó Cant Lliure de l'any 1997 al Teatre Lliure de 

Barcelona. Obert sempre a noves experiències musicals, Joan 

Amèric, col.labora amb els grups Presuntos Implicados, Tradivàrius 

i el cantautor Joan Isaac, entre d'altres, oferint les seves cançons 

arreu de Catalunya.  

Entre aquestes actuacions destaca la seva participació al Circuit 

Acústic ACIC'98, al Festival Sepharad de les Festes de la Mercè'98 i 

a l'espectacle "Versos i Cançons", amb motiu dels concerts 

d'inauguració de l'Auditori de Barcelona.  

Durant l’any 1999 signa un nou contracte amb la discogràfica 

Discmedi, amb la qual grava el seu quart àlbum Obert, produït per 

Nacho Maño de Presuntos Implicados i que inclou un text del poeta 

Vicent Andrés Estellés, al qual ret homenatge. Per aquest àlbum,  

Joan Amèric es va deixar influir una gran varietat de ritmes (sons 

brasilers, rumba jazzificada, sons electrònics...). Les lletres, per 

altra banda, plantegen una gran varietat de temes.  

Des de llavors, Amèric no ha publicat més treballs discogràfics 

però no ha deixat d’actuar, sobretot en terres valencianes. Ara, 

arriba a l’Auditori de Barcelona de la mà del Festival BARNASANTS 



per grabar un disc en directe. 

  
DISCOGRAFIA Obert (Discmedi, 2000) 

Ànima. Diari de les hores blaves (Picap, 1995) 
Escala de colors (Picap, 1992) 
Tornar a l’aigua (CBS, 1989) 

  

REPERTORI Cançons clàssiques del seu repertori:  
Parlant de sirenes 
Llavis de sal 
Paula 
La gran partida 
Plata calenta 
Vine 
Primer color 
La idea podria enamorar-te 
 
I algunes cançons noves:  
Perquè sóc poble  
Despert per a somiar  
Defensa del somriure 

  

MÉS INFORMACIÓ www.vipmusicsl.com    
www.myspace.com/joanameric 



 

ESPAIS (DE L’A A LA Z) 

Auditori Barradas 

Rambla Just Oliveras, 56. L’Hospitalet de Llobregat. 

Ateneu Santfeliuenc 

C/ Vidal i Ribas, 25. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 32 42. www.ateneusantfeliuenc.org 

Atrium Viladecans 

Av. Josep Tarradellas, s/n. Viladecans. Tel. 93 659 41 60. www.atriumviladecans.com 

L’Auditori 

C/ Lepant, 150. Barcelona. Tel . 93 247 93 00. www.auditori.com 

Auditori Josep Carreras (Vila-Seca) 

Avinguda Generalitat, 27. Vila-seca. Tel. 977 393 812 

Auditori – Palau de Congressos de Girona 

Passeig Devesa, 35. Girona. Tel. 872 08 07 09. www.auditorigirona.org 

Casa de la Música de Terrassa - Auditori Municipal de Terrassa 

Pg. Ernest Lluch, 1. Terrassa. Tel. 937832711 / Sala La 

Can Massallera 

C/ Mallorca, 30. Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 654 89 50. 

Casa Amèrica Catalunya 

C/ Còrsega, 299, entresòl. Barcelona. Tel. 93 238 06 61. www.americat.net 

Centre Artesà Tradicionàrius  

Travessia de Sant Antoni, 6-8. Barcelona. Tel. 93 218 44 85. www.tradicionarius.com 

Centro Galego de Barcelona 

Rambla dels Caputxins, 35-37. Barcelona. Tel. 93 301 28 92. http://cgb.cat/ 

Harlem Jazz Club 

C/ Comtessa de Sobradiel, 8. Barcelona. Tel. 93 310 07 55. www.harlemjazzclub.es 

Luz de Gas 

C/ Muntaner, 246. Barcelona. Tel. 93 414 33 25. www.ludegas.com 

Nau Ivanow 

C/ Hondures, 28-30. Barcelona. Tel. 93 340 74 68. www.nauivanow.com 

Palau de la Música Catalana 

C/ Sant Pere Més Alt, s/n. Barcelona. Tel. 902 442 882. www.palaumusica.org 

Teatre Auditori de Sant Cugat 

Plaça Gabriel Ferrater, s/n. Sant Cugat. Tel. 93 589 12 68. www.teatre-auditori.santcugat.cat 

Teatre Joventut 

C/ Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 310 12 12. http://www.l-h.es/teatrejoventut 

Teatre Principal de Badalona 

C/ Francesc Layret, 41. Badalona. Tel. 93 464 14 01 

Traska Truska 

Passatge del Terraplè, 82. Molins de Rei. Tel. 93 668 95 80 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ  

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl / Marc Gall � Ana Sánchez � Nèstor Lozano � Maria Muñiz 

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona � T. [00 34] 933 10 60 44 � 932 95 56 34 

M. [00 34] 620 811 386 � Fax [00 34] 932 46 92 13 � nlozano@comedianet.com � www.comedia.cat 

 

Web oficial – www.barnasants.com � Bloc - www.paraulesabarnasants.cat 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants  

Twitter - http://twitter.com/barnasants  

MySpace - http://www.myspace.com/barnasants  

Canal YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=X4QMvRRjUsw 

Sala de premsa - http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xvi-barnasants-festival-de-canco 


